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11.11.2020 A9-0203/3

Pakeitimas 3
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programa „InvestEU“
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
klimato tikslo bus stebimas naudojantis ES 
klimato stebėjimo sistema, kurią Komisija 
parengs bendradarbiaudama su 
potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais ir tinkamai naudodama 
[Reglamente dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti25] nustatytus 
kriterijus, skirtus įvertinti, ar ekonominė 
veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu. 
Programa „InvestEU“ taip pat turėtų būti 
padedama įgyvendinti kitus darnaus 
vystymosi tikslų aspektus;

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
integruoti klimato aspektą ir taip pasiekti 
Sąjungos trumpalaikius ir ilgalaikius 
aplinkos, klimato ir energetikos tikslus ir 
visa apimantį poveikio klimatui 
neutralizavimo iki 2050 m. tikslą bus 
stebimas naudojantis peržiūrėta ir 
patikima ES klimato stebėjimo sistema, 
kurią Komisija parengs bendradarbiaudama 
su potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais ir tinkamai naudodama 
Reglamente (ES) 2020/852 (Taksonomijos 
reglamentas) nustatytus kriterijus, skirtus 
įvertinti, ar ekonominė veikla yra tvari 
aplinkos atžvilgiu. Programa „InvestEU“ 
taip pat turėtų būti padedama įgyvendinti 
kitus darnaus vystymosi tikslų aspektus;

_________________
25 COM(2018)353.
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11.11.2020 A9-0203/4

Pakeitimas 4
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programa „InvestEU“
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali paskirti balsavimo teisės 
neturintį Europos socialinių partnerių 
darbuotojų atstovą, atsižvelgdama į 
organizacijų, kurių atstovai yra priimti į 
patariamąją tarybą, pateiktą pasiūlymą.
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11.11.2020 A9-0203/5

Pakeitimas 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programa „InvestEU“
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 
30 d. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai nepriklausomą 
tarpinį programos „InvestEU“ vertinimą, 
kuriame visų pirma įvertinamas ES 
garantijos panaudojimas, 10 straipsnio 
1 dalies b ir c punktuose nustatytų EIB 
grupės pareigų vykdymas, 12 straipsnio 4 
ir 5 dalyse numatytos ES garantijos 
skyrimas, „InvestEU“ konsultacijų centro 
veikimas, 10 straipsnio 1 dalies d punkto 
i papunktyje numatytų biudžeto lėšų 
skyrimas ir 7 straipsnio 6 dalies nuostatų 
taikymas. Visų pirma vertinime parodoma, 
kaip į programos „InvestEU“ įgyvendinimą 
įtraukiant įgyvendinančiuosius partnerius ir 
patariamuosius partnerius prisidėta siekiant 
programos „InvestEU“ tikslų, taip pat ES 
politikos tikslų, ypač siekiant užtikrinti 
remiamų finansavimo ir investavimo 
operacijų pridėtinę vertę, geografinę ir 
sektorinę pusiausvyrą. Taip pat įvertinamas 
tvarumo patikrinimo taikymas pagal 7 
straipsnio 3 dalį ir tai, koks dėmesys skirtas 
MVĮ pagal MVĮ politikos liniją, nurodytą 7 
straipsnio 1 dalies c punkte.

2. Ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 
30 d. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai nepriklausomą 
tarpinį programos „InvestEU“ vertinimą, 
kuriame visų pirma įvertinamas ES 
garantijos panaudojimas, 10 straipsnio 
1 dalies b ir c punktuose nustatytų EIB 
grupės pareigų vykdymas, 12 straipsnio 4 
ir 5 dalyse numatytos ES garantijos 
skyrimas, „InvestEU“ konsultacijų centro 
veikimas, 10 straipsnio 1 dalies d punkto 
i papunktyje numatytų biudžeto lėšų 
skyrimas ir 7 straipsnio 6 dalies nuostatų 
taikymas. Visų pirma vertinime parodoma, 
kaip į programos „InvestEU“ įgyvendinimą 
įtraukiant įgyvendinančiuosius partnerius ir 
patariamuosius partnerius prisidėta siekiant 
programos „InvestEU“ tikslų, taip pat ES 
politikos tikslų, ypač siekiant užtikrinti 
remiamų finansavimo ir investavimo 
operacijų pridėtinę vertę, geografinę ir 
sektorinę pusiausvyrą. Taip pat įvertinamas 
tvarumo patikrinimo taikymas pagal 7 
straipsnio 3 dalį ir tai, koks dėmesys skirtas 
MVĮ pagal MVĮ politikos liniją, nurodytą 7 
straipsnio 1 dalies c punkte. Prireikus 
kartu su tarpine ataskaita pateikiami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto šiam reglamentui iš dalies 
keisti.
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